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Comunicat de presă EMA
referitor la actualizarea recomandărilor cu privire la contraceptivele
combinate
Agenţia Europeană a Medicamentelor îşi actualizarea recomandările ca
răspuns la numărul în creştere al articolelor din presă referitoare la asocierea
contraceptivelor combinate cu apariţia tromboembolismului venos (prezenţa
de cheaguri în vene).
Este bine-cunoscut faptul că utilizarea contraceptivelor combinate este
asociată cu un risc foarte scăzut de apariţie a trombilor, iar acesta diferă în
funcţie de tipul de contraceptive combinate. Aceste medicamente sunt în mod
constant şi riguros ţinute sub strictă monitorizare. În prezent, nu există noi
dovezi care să sugereze apariţia unei modificări a profilului de siguranţă a
contraceptivelor combinate de pe piaţă. Prin urmare, nu există nici un temei
pentru încetarea utilizării contraceptivelor de către femei.
Rețeaua europeană de reglementare în domeniul medicamentului deţine un
sistem solid de gestionare a problemelor de siguranță în domeniul
medicamentelor. Prin intermediul acestui sistem, orice nouă dovadă în ceea ce
priveşte problemele de siguranță, apărută într-un stat membru al Uniunii
Europene (UE), trebuie adusă la cunoştinţa Agenţiei în vederea evaluării și
luării de decizii adecvate pentru protejarea pacienţilor din întreaga UE. La
momentul actual, niciun stat membru nu a informat EMA cu privire la
existenţa de noi dovezi referitoare la apariţia tromboembolismului venos
asociat cu utilizarea contraceptivelor combinate. Orice informație nouă va fi
evaluată prompt.
Observaţii
1. Prezentul comunicat de presă, împreună cu toate documentele legate de

acest subiect, este disponibil pe website-ul EMA.
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2.

Informaţii suplimentare despre activitatea EMA se pot găsi pe website-ul
EMA, la adresa http://www.ema.europa.eu
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